ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(∆ηµοσιευµένα βάσει τον ΚΝ 2190/1920 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά τα ∆ΛΠ)
Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ». Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη,
για να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της εταιρείας να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδίκτυου www.ktpae.gr όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις που
προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις
Προκαταβολές
Αναβαλλόµενες λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες
∆ιαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Παροχές εργαζοµένων ένεκα συνταξιοδοτήσεως
Λοιπές έκτακτες προβλέψεις
Ανάδοχοι & λοιποί τρίτοι
Φόροι—τέλη
Τραπεζικά δάνεια
Αναβαλλόµενες επιχορηγήσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31/12/2009

119.040
115.640
1.198.010
697.226
3.188.880
3.371.582
22.883.246
49.294.084
18.268.669 -----------------------------------14.557.326
-----------------------------------45.657.845
68.035.858

============ ============

12.500.000
(8.581.755)
-----------------------------------3.918.245
============
21.515
34.763
9.034.198
29.972
17.620.703
14.998.449
-----------------------------------41.739.600
============
45.657.845

5.000.000
(6.162.711)
-----------------------------------(1.162.711)
============
30.944
—
8.447.539
578.257
48.516.703
11.625.126
-----------------------------------69.198.569
============
68.035.858

============ ============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
31/12/2010

Επιχορηγήσεις
Λειτουργικό & διαχειριστικό αποτέλεσµα
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Έλλειµµα προ και µετά φόρων

31/12/2009

34.669.685
219.392.993
(1.874.283) -----------------------------------(4.235.048)
-----------------------------------(544.761) -----------------------------------(174.616)
-----------------------------------(2.419.044)
(4.409.664)

============ ============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
1/1/-31/12/2010

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2010 και 1/1/2009)
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Αποτέλεσµα χρήσης µετά από φόρους
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/2010 και 31/12/2009)

1/1/-31/12/2009

(1.162.711)
3.246.953
7.500.000
—
(2.419.044) -----------------------------------(4.409.664)
-----------------------------------3.918.245
(1.162.711)

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ελλειµµα χρήσεως
Προσαρµογές στο αποτέλεσµα από:
Μη ταµειακές δαπάνες
Χρεωστικοί τόκοι & συναφείς δαπάνες
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Στις απαιτήσεις
Στις προκαταβολές
Στις υποχρεώσεις από αναδόχους & λοιπούς τρίτους
Στις υποχρεώσεις από φόρους—τέλη
Στις αναβαλλόµενες επιχορηγήσεις
Σύνολο ροών
Καταβολές χρεωστικών τόκων & συναφών εξόδων
Σύνολο καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Μεταβολή στα µη κυκλοφορούντα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Σύνολο ροών από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Λογισµός τόκων τραπεζικών δανείων
Εισπράξεις/Πληρωµές από/σε τραπεζικά δάνεια
Σύνολο ροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση/Μείωση στα διαθέσιµα
∆ιαθέσιµα έναρξης περιόδου
∆ιαθέσιµα τέλους περιόδου

1/1/-31/12/2010

1/1/-31/12/2009

(2.419.044)

(4.409.664)

26.466.242

31.448.459

551.611 -----------------------------------179.793
-----------------------------------24.598.809

27.218.588

(500.784)
182.702
586.660
(548.285)
3.373.323
-----------------------------------27.692.425
(2.382)
-----------------------------------27.690.043

(451.252)
(631.448)
(174.029.255)
(34.881)
(4.801.237)
-----------------------------------(152.729.485)
(4.429)
-----------------------------------(152.733.914)

(26.795)
(3.276)

(51.727)
(5.643)

============ ============

============ ============

( 3.400) -----------------------------------(3.133)
-----------------------------------(33.471)

(60.503)

7.500.000
(549.229)
(30.896.000)
-----------------------------------(23.945.229)
============
3.711.343
14.557.326
-----------------------------------18.268.669

—
(175.364)
44.495.693
-----------------------------------44.320.329
============
(108.474.088)
123.031.414
-----------------------------------14.557.326

============ ============

============ ============

============ ============

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Τα θέµατα έµφασης στην Έκθεση Ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι: α) επειδή από το β’ εξάµηνο του 2009 οι δαπάνες λειτουργίας της Εταιρείας έπαψαν να καλύπτονται από το
επιχειρησιακό πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», η εταιρεία κατέβαλε προσπάθειες και ένταξε τις δαπάνες λειτουργίας της στα δύο Τεχνικά ∆ελτία των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων «Ψηφιακής
Σύγκλισης» και «∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης». Η κάλυψη των δαπανών της στο 2010 από τα ανωτέρω τεχνικά δελτία έγινε µερικώς µε συνέπεια να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2010 και τα Ίδια
κεφάλαια µε έλλειµµα 1,8 εκ. ευρώ περίπου και β) τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι µικρότερα του ενός δεύτερου του µετοχικού της κεφαλαίου µε συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των
διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την από 14/4/2011 απόφασή του συγκαλεί Γενική Συνέλευση µε σκοπό την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ώστε να αρθούν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού
2. Η εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Η εποπτεία αυτή είναι ανεξάρτητη από την εποπτεία που ασκεί ο Υπουργός Ανάπτυξης επί των
ανωνύµων εταιρειών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
3. Η εταιρεία δεν έχει θυγατρικές.
4. Η εταιρεία απαλλάσεται της φορολογίας εισοδήµατος.
5. Εχουν εφαρµοστεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 01/01/2009-31/12/2009.
6. Η εταιρεία κατά την 31.12.2010 απασχολούσε 75 άτοµα ενώ κατά την 31.12.2009 78 άτοµα.
7. Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικών Στελεχών: — Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου € 49.515 (2009 € 145.840)
— Πρόεδρος/∆ιευθύνων Σύµβουλος/∆ιευθυντικά στελέχη € 296.730 (2009 € 353.220)
8. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Α.∆.Τ. Χ 179884

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 559593

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
∆Ε∆Ε ΕΛΕΝΗ
Α.∆.Τ. ΑΙ 550403 ΑΑ ΟΕΕ 12491

